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ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2020. Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e
vinte, no Plenário Vereador Jorge Francisco dos Santos, da Câmara Municipal, sito a Rua Amador
Lemes Pereira, s/n, Centro, nesta cidade de Placas, Estado do Pará, República Federativa do Brasil,
reuniu-se a Câmara Municipal para encaminhamentos de matérias e apreciação de Resolução,
Projeto de Lei, Emenda a LOM e Requerimentos e tratar demais assuntos de interesse legislativo.
Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Gilberto Matias Rodrigues-PSC – Presidente, Vereador
Werles dos Santos Silva-DEM – Vice-Presidente e Vereador José Sandeney Marques MonteiroPSDB - Primeiro Secretário. Presentes as Vereadoras Edna Silva Santos-PT e Raimunda Nascimento
Rodrigues-MDB e Vereadores Denilson Rodrigues Amorim-PSDB, Evaldo Lima Machado-MDB,
Marcione Rocha Ribeiro-MDB, Nelson Fetisch-PSC e Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB. A hora
regimental o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, cumprimentando vereadores e pessoas
presentes pedindo a Deus um ótimo dia. Apresentou a pauta da sessão. O uso da palavra na
tribuna foi dispensada por todos os vereadores, passando então a Ordem do Dia. O primeiro
secretário apresentou o Projeto de Lei nº 282/2020, que “Dispõe sobre a fixação de subsídios para
os cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do Município de Placas do Estado do
Pará e dá outras providências”, de proposição do Vereador Denilson Rodrigues Amorim,
determinando o Senhor Presidente encaminhamento as comissões competentes. Após passou a
apreciação de requerimentos. O relator da CCJ apresentou parecer favorável pela tramitação dos
requerimentos nº 010/2020 e 011/2020. Colocado em discussão o parecer. Ninguém discutiu.
Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A seguir o Vereador José Sandeney Marques
Monteiro defendeu na tribuna o Requerimento nº 008/2020, que requer a Prefeita Municipal e ao
Secretário Municipal de Infraestrutura providências para patrolar e empiçarrar estrada, ramais e
baixões da vicinal do Ângelo, neste município. Discutido, foi o requerimento aprovado por
unanimidade. O Vereador Nelson Fetisch defendeu na tribuna o Requerimento nº 010/2020, que
requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências necessárias
para a recuperação da estrada Vicinal Elmo, neste município e Requerimento nº 011/2020, que
requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências necessárias
para a recuperação da cabeceira da ponte do rio das pedras na vicinal Cinquenta e nove (59),
neste município. Colocado em discussão os requerimentos. Discutido, foram os requerimentos,
um a um, aprovados por unanimidade. A seguir passou a apreciação em primeiro turno de
Emenda à Lei Orgânica Municipal proposta pela Comissão Executiva da Câmara Municipal. O
Primeiro Secretário apresentou Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal de Placas nº
006/2020, que “Dispõe sobre alteração na Lei n.º 20/1997 (Lei Orgânica Municipal), e dá outras
providências”. Colocado em discussão. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por
unanimidade. Em seguida passou a apreciação em primeiro turno de projeto de lei proposto pela
Comissão Executiva da Câmara Municipal. O Primeiro Secretário apresentou Projeto de Lei nº
283/2020, “Dispõe sobre a concessão de férias acrescida do terço constitucional e do décimo
terceiro salário aos agentes políticos do Legislativo Municipal de Placas(Pa), e dá outras
providências”. Colocado em discussão. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por
nove votos favoráveis e um contra da Vereadora Edna Silva Santos, a qual justificou. Disse ser
contra pelo momento em que estamos passando, quando a maioria das pessoas de baixa renda
estão sobrevivendo por auxilio emergencial do Governo Federal e muitas pessoas solicitando
cestas básicas. Disse ainda que no próximo ano teremos um grande problema na questão
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orçamentária porque isso irá respingar nesses orçamentos. Disse que entende os vereadores, sabe
que no salário (subsídio) dos vereadores é preciso fazer esse tipo de discussão e
consequentemente aprovação, mas não acha o momento oportuno para essa discussão e votação,
porém respeita o voto dos demais colegas vereadores. Em seguida passou a apreciação de Projeto
de Resolução de proposição da Comissão Executiva da Câmara Municipal. O Primeiro Secretário
apresentou Projeto de Resolução nº 037/2020, que “Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos
Vereadores do Município de Placas, Estado do Pará, para a legislatura 2021/2024”. Colocado em
discussão. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A seguir passou a
apreciação de Requerimento para criação de Comissão Especial de proposição da Comissão
Executiva da Câmara Municipal. O Primeiro Secretário apresentou Requerimento para criação de
Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização das ações de combate à pandemia
decorrente do novo coronavírus – COVID-19, no âmbito do Município de Placas. Colocado em
discussão. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Após o Senhor
Presidente indicou para compor a comissão os Vereadores Werles Santos Silva-DEM, Edna Silva
Santos-PT e Marcione Rocha Ribeiro-MDB, com o que concordaram. Informou que posteriormente
será proposto a criação de comissão para acompanhar os recursos que serão liberados e obras
realizadas em decorrência do decreto de estado de emergência no município, considerando que
todos os anos é decretado estado de emergência e as vicinais continuam da mesma altura, os
aterros não são levantados. Após o Senhor Presidente pronunciou-se manifestando preocupação
com relação a pandemia, considerando ouvir rumores de que os funcionários irão entrar em férias
no próximo mês e os contratados serão demitidos, com o que acredita que os demais vereadores
não concordam, pois foi planejado, contratou e todos têm projetos, de modo que se houver
demissão irá trazer sérios problemas, mencionando que lojas estão demitindo funcionários. Disse
que ninguém esperava uma pandemia, mas o governo municipal deve ter feito um levantamento
de até onde iria seus recursos para pagar esses funcionários, manifestando contra e disse que
estará junto com a população para que isso não aconteça, acreditando que outros vereadores
também irão falar com a chefe do Poder Executivo Municipal para que isso não aconteça, pois
demitir em maio as pessoas que foram contratadas no mês de janeiro é injustiça, pois sabe que
muitas pessoas foram contratadas visando a eleição que acontecerá em outubro, mas se
contratou é porque deve ter uma programação de recurso para pagar até o final do ano. Disse que
o município está acima dos cinquenta e quatro por cento do que pode gastar com pessoal devido
ser um ano político. Falou a respeito das estradas vicinais que estão acabadas, mas devido a
pandemia as obras estão um pouco paradas, não se gastando muito, na saúde está a mesma
situação, porque não está tendo aquele atendimento que tinha diariamente, rendendo graças a
Deus por não ter nenhum caso confirmado de coronavírus no município, agradecendo a
preocupação e o que está sendo feito para evitar, mas também é contra demissão desordenada de
funcionários, pois irá acarretar no bolso dos funcionários e no comercio local, pedindo ao líder do
governo que fale com a senhora Prefeita a respeito, que se replaneje e não faça isso. Mencionou
que no decreto de emergência incluíram algumas vicinais, mas esqueceram outras, como a vicinal
Goianos, sendo a primeira que é alagada quando o rio Curuatinga enche, devendo rever esse
decreto, pedindo a todos que possam acompanhar essas situações, se unir em defesa da
população e do comercio. O Vereador Denilson Rodrigues Amorim, manifestou-se surpreso com a
informação do Senhor Presidente, pois como líder do Governo não tem conhecimento de que
haverá demissões, esperando que não aconteça, mas devendo ficar atento. Informou que o Estado
Câmara Municipal de Placas /Ata da 5ª Sessão Ordinária de 2020.

47

decretou estado emergencial para dez minutos e Placas é um destes, devendo esta Casa
acompanhar. Parabenizou o município pela implantação de salas para atendimento de possíveis
casos de coronavírus, parabenizando toda equipe de saúde e população que tem se preocupado
com a situação, devendo orientar a população para evitar viagens desnecessárias, principalmente
aos municípios que tem casos registrados, como Santarém onde já teve mortes. O Vereador
Marcione Rocha Ribeiro parabenizou a mesa pela iniciativa de criação de Comissão Especial para
acompanhar os trabalhos, as decisões, a política de prevenção do coronavírus no município. Falou
que com essa situação surgem outras interrogações, como a situação dos funcionários se serão
demitidos ou não e a importância da comissão é para que possam buscar informação, dizendo que
a comissão irá a procura de secretários, onde há maior número de contratos para saberem quais
medidas estão sendo tomadas, pois até o momento, nessa crise, o legislativo não foi procurado,
mas irão buscar informações para que possam dá garantias a esses funcionários, pois se houver
demissão em massa haverá grande prejuízo para o município. Lembrou que neste ano de 2020 o
FPM do município elevou de 1.4 para 1.6, o que implica na arrecadação geral de FPM, ICMS,
FUNDEB, recurso da saúde e outros, tendo aumento significante e essa crise em decorrência dessa
pandemia não compromete o FPM, considerando que os municípios estão recebendo auxílio do
governo do Estado e com o decreto emergencial terá mais benefícios, como cestas básicas,
combustíveis, sendo importante acompanhar para poder repassar a população, ter respostas para
os funcionários. Mencionou haver especulação sobre férias no próximo mês, ressaltando ter sido
questionado a respeito da situação do transporte escolar que está parado, sendo preciso buscar
muitas respostas. Falou que juntamente com a Vereadora Edna e Vereador Werles estará
representando os onze vereadores e informando a todos o que for apurado para que possam
responder aos questionamentos da população, pois assim como esta, tem muitas interrogações,
pois o que sabe é o que tem acompanhado pelas redes sociais, pois nesse período não conversou
com secretários ou com a gestora, dizendo que o coronavírus veio para distanciar mesmo e não
podem deixar que Legislativo e Executivo fiquem distanciados. O Vereador Werles Santos Silva
ressaltou a iniciativa da mesa em criar essa comissão, a respeito do que já vinha discutindo na
sessão passada sobre a falta de informação do governo municipal para com o legislativo. A
respeito das demissões foi informado que já começaram, enfatizando não ter certeza dessa
informação, principalmente na área da saúde, dizendo da importância de buscar essas
informações para que possa informar a população. A Vereadora Edna Silva Santos informou que
na semana anterior reuniu, via SINTEPP, com o Secretário de Educação quando foi colocada
algumas das preocupações aqui debatidas como época de férias, o que será definido na presente
data, tendo o secretário sido bastante democrático, deixado que o sindicato conversasse com os
profissionais em grupo de rede social, já que não se pode reunir e a partir daí decidir de quantos
dias serão essas férias. Disse que essa situação de pandemia chegou tão rápida que ninguém sabe
o que quer. A respeito dos contratos disse não questionar a quantidade de contratados, mas sim o
fato de que se foi contratado é porque tem orçamento e ninguém tem culpa dessa crise e
enquanto muitos estão buscando auxilio para sobreviver quem está contratado deveria ser
assegurado, porque o calendário letivo não precisa ser igual ao calendário civil. Disse que é preciso
resolver o problema hoje. Falou que se houve contratação por cabide eleitoral, que se mantenha,
porque as pessoas não podem ser usadas e, com desculpa de pandemia, demitidas, ressaltando
que o recurso do FUNDEB não teve cortes e o município tem recebido mais recurso para fazer o
controle, sendo necessário fazer uma discussão mais madura a respeito da situação que vem
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acontecendo no município para que pessoas não sejam usadas de forma injusta. O Vereador
Raimundo Ribeiro da Silva fez das palavras da vereadora a sua, parabenizou a mesa pela iniciativa
dessa comissão. Sobre as possíveis demissões disse ter recibo mensagens de pessoas
preocupadas. Disse que a receita do município não diminuiu, então se contratou que
permaneçam, pois ninguém tem culpa dessa situação que surgiu. Sabe que medidas devem ser
tomadas, como antecipação de férias, mas que mantenham os contratados. O Vereador Nelson
Fetisch referiu com relação a demissão de contratados, dizendo não ser revolta apenas sua,
considerando terem sido contratadas muitas pessoas no inicio deste ano, de modo que se forem
demitidas saberão com qual proposito foram contratadas, com a possibilidade de caminhar para
um possível apoio eleitoral e com a possibilidade de eleições serem adiadas para dezembro traz
preocupação para o governo com a quantia de pessoas que foram contratadas. Fez suas as
palavras da vereadora Edna quando disse que se foram contratadas é porque tem orçamento para
pagar, não havendo motivo para nesse momento de crise serem demitidas, devendo mantê-las
até o final do ano, devendo os vereadores ficarem atentos para que isso não aconteça, pois trará
prejuízos não somente para as famílias que forem demitidas, mas também ao comercio local,
onde investem, o contrário da Prefeitura que tem licitações em outras cidades, sendo o único
dinheiro do município que circula na cidade o que é pago aos funcionários, não podendo serem
demitidos, pois trará crise ao município. Após, o Senhor Presidente observando não haver nada
mais a tratar desejou ótima semana a todos, agradecendo pela presença e mandou encerrar os
trabalhos desta Sessão, determinando a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, vai
assinada pelo Presidente e Secretário da Mesa Diretora e por aqueles que assim o desejar.
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